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SILVA, Silvério Martins da
(1934‑2001) 

Filho de Silvano Martins da Silva e de Ester Martins Henriques. Nasceu em 
Sever do Vouga em 3 de janeiro de 1934 e morreu em setembro de 2001. Licenciado em 
Engenharia Civil, exerceu atividade empresarial, tendo integrado a administração do 
Banco Pinto de Magalhães. Foi administrador da Rádio Renascença e um dos respon‑
sáveis pela criação, em 1980, da primeira escola de negócios em Portugal, a Associação 
de Estudos Superiores de Empresa (AESE), instituição dedicada à formação em gestão 
de empresas sob «uma perspetiva cristã do Homem e da Sociedade», inspirada nos 
ensinamentos de Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador da Opus Dei, organi‑
zação católica à qual a AESE se encontra vinculada. Integrou a lista de vinte e cinco 
membros fundadores do Partido do Centro Democrático Social (CDS), apresentado 
ao país em 19 de julho de 1974, tendo sido nomeado vogal da Comissão Diretiva 
Provisória do partido, assumindo o pelouro da implantação local. Um dos mais ativos 
membros da direção do CDS, participou na organização dos comícios de apresentação 
do partido realizados no Algarve, no verão de 1974, que resultaram em incidentes 
que se repetiriam nos meses seguintes em numerosas iniciativas dos centristas. Foi 
eleito secretário ‑geral do CDS, substituindo no cargo Adelino Amaro da Costa, que 
ascendeu à vice ‑presidência, na segunda sessão do I Congresso Nacional dos centristas, 
ocorrida em fevereiro de 1975, semanas após a interrupção, por motivos de segurança, 
dos trabalhos do congresso, reunido no Porto, em 25 de janeiro no Palácio de Cristal, 
na sequência de manifestações de elementos da extrema ‑esquerda que cercaram o 
edifício. Eleito deputado à Assembleia Constituinte pelo círculo de Aveiro, suspendeu 
funções entre 18 de julho de 1975 e 15 de janeiro de 1976, sendo substituído neste 
interregno por Domingos José Barreto Cerqueira.
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